รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 6 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายธีรวุฒิ
นายเสรี
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายปรีชา
นางสาวศศิธร
นายมานพ

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
รัตตานนท์
บุญสุทธิ
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
สาลี
โยคาพจร
ศรีสุพรรณถาวร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
แทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นางรุ่งฤดี
นายศราวุธ
นายสมควร
นางนลินี
นายมนตรี
นางพรทิพย์
นายไพรัตน์
นางศิริลักษณ์
นางสายสุนีย์
นายดุสิต
นางสาวกนก

ยมรักษ์
มนต์สวรรค์
ทองเรือง
สุวรรณโชติ
สิริทัตสุนทร
เวชกามา
วังบอน
ทองเรือง
วาระสิทธิ์
ธรรมศิริรักษ์
อารีรักษ์

แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ

24.

นางสาวชนิดา

เอมเปีย

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นางสาวรัชนี
ว่าที่เรือโทเชาวลิต
นางสาวณัฐมน
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวณัฐริกา
นางสาวเจนนรี
นางสาววทันยา

คุ้มครอง
จันมณี
แซ่โง้ว
นาถาบำรุง
ซื่อมาก
กล่อมแก้ว
โห้ประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

32.
33.
34.
35.

นางจิรายุศิริ
นางธนาวดี
นางสาวอนงค์นาฏ
นางกุลยา

พรหมอินทร์
ฑามาศ
ธีระธราดล
กุลรัตน์

-2หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ทันตแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายฉัตรนุชัย
นางสาวอัญริฬห์
นางสาวสุภัทรา
นางเสาวลักษณ์
นางสาวปิยาภรณ์
นางสาววิราภรณ์
นางสาวดวงพร
นางสาวดลนภัส
นางสาวฐปนีย์
นายวิทยา
นายชญชม
นายชาคริต
นายปิยะ
นางสาวกนกอร
นางปาริชาติ
นายชนินทร์

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กำจร
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
สมบัติศรี
ทิพย์ธนวิกรม
สุภาพ
แก่นทอง
เนินฉาย
โคลงชัย
เสงี่ยมรัตน์
ประดับสุข
โสภณ
วัชระธัญญานุกูล
ปลื้มวุฒิวัฒน์
เอี่ยมสำอาง
เพ็งเรือง
ธิบูรณ์บุญ
ตันสุธิกุล
จันทน์ขาว

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ราย
คือ นางสาวอนงค์นาฏ ธีระธราดล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาล
วิเศษชัยชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทันตแพทย์ชำนาญการ งานทันตสาธารณสุข ฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือ
เดือนกันยายน 2563
- มีการลงรับหนังสือ จำนวน
- มีการลงส่งหนังสือ จำนวน

630 เรื่อง
544 เรื่อง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- การประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น ๒)
สำนักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ประจำเดือน กันยายน 2563
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ออกตรวจดูแลโรงรับจำนำของเทศบาล

-4- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดการตรวจตู้เขียว จำนวน 34 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
- จัดการจราจรบริเวณโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม และบริเวณหน้าคลินิกอบอุ่น
- จัดจราจรและอำนวยความสะดวก บริเวณถนนยมจินดา งานเดิน กิน ชิม เที่ยว
(วันที่ 4-5 กันยายน 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก กิจกรรมชุมนุมสาธารณะของกลุ่มภาคีนักเรียนระยอง
บริเวณสวนศรีเมือง (วันที่ 12 กันยายน 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 17 กันยายน 2563)
- จัดจราจร และอำนวยความสะดวก งานเลี้ยงเกษียณ ณ ร้านอาหารเพลินตา การ์เด้น
(วันที่ 25 กันยายน 2563)
2. ตักเตือนผู้กระทำความผิด
- ดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVจำนวน 4ราย
- ตักเตือนประชาชนนำป้ายร้านชาไข่มุกมา ติดบริเวณป้ายสัญญาณไฟจราจร
- ตักเตือนประชาชน ขายของในที่ห้ามขาย บริเวณ หน้าวัดป่าประดู่
- ตักเตือนร้านค้า และประชาชนที่นำของมาตั้งวางขายในบริเวณห้ามขาย หน้าธนาคารออมสิน
ถนนตากสินมหาราช
- ตักเตือนร้านค้ารถหาบเร่ นำของมาขายบริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่น
ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง
- ตักเตือนร้านค้าหน้าธนาคาร ธกส. ตั้งวางขายในพื้นที่และวันเวลาห้ามขาย
- ตักเตือน รถเร่ขายผลไม้จอดขายในพื้นที่ห้ามขาย และกีดขวางจราจร บริเวณถนนสุวรรณสิน
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาต และหมดอายุ จำนวน 315แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ำ ถนน ฟุตบาท ป้ายบอกทาง ชำรุด จำนวน 4แห่ง ได้แก่
- บริเวณหน้าวัดป่าประดู่ จำนวน 1 จุด
- บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จำนวน 1 จุด
- บริเวณถนนสุขุมวิท สี่แยกโรงแรมคามิโอ จำนวน 1 จุด
- บริเวณถนนสุขุมวิท 14 จำนวน 1 จุด
- บริเวณ ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ จำนวน 1 จุด
- บริเวณ หน้าร้านข้าวแกงปักษ์ใต้-พัทลุง (ถนนสายล่าง) จำนวน 1 จุด
- บริเวณ ก่อนถึงสี่แยกพีเอ็มวาย (ร้านเสริมสวยหญิงนุ้ย บิวตี้) จำนวน 1 จุด
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบ พบคนดมกาว บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นตลาดวัดลุ่มฯ
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบหญิงขายบริการ บริเวณสวนศรีเมือง
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีพบประชาชนนำรถยนต์มาจอดขายแตงโม บริเวณทางเท้า
หน้าวัดปากน้ำ
- ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ บริเวณสถานีอนามัย สัมฤทธิ์
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พบประชาชนนำสุราเข้ามาดื่ม บริเวณหลังศาลเจ้าแม่ทับทิม

-5- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ประชาชนแจ้งป้ายบอกทางชำรุด บริเวณ ถ.ชายกระป่อม 1
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีรถบรรทุกดินทำดินตกหล่นบนทางสาธารณะ บริเวณ ทางไผ่ 3
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าของร้านน้ำแข็งศรีโสภาตั้งกระถางต้นไม้และถังน้ำแข็ง
กีดขวางบริเวณถนนราชภักดี
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนเลี้ยงไก่ หลังกำแพงวัดลุ่ม
- ตรวจสอบกรณีร้านค้าตั้งวางขายรุกล้ำพื้นที่ทางเท้าสาธารณะ บริเวณหน้าศูนย์รถยนต์มิตซู
(แยกสตาร์)
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี พบประชาชนเผาเศษกิ่งไม้/ใบไม้ บริเวณร้านลาบ
แยกถนนจันทอุดม
- ตรวจสอบ สัญญาณไฟจรจาชำรุดและร่วงหล่นลงมา บริเวณสี่แยกโรงแรมคามิโอ
- ตรวจสอบ พบร้านขายผลไม้ ตั้งขายในที่ห้ามขาย บริเวณชายทะเลแหลมเจริญ
- ตรวจสอบ ร้านขายของชำบริเวณ ชุมชนก้นปึก(ใต้ต้นมะขามใหญ่) กรณี ตั้งวางร้านรุกล้ำ
มาบนพื้นผิวถนนสาธารณะ
- ตรวจสอบ พบบุคคลวิกลจริตนั่งและนอนกลางถนน บริเวณหน้าเทศบาลนครระยอง
- ตรวจสอบ พบประชาชนตั้งโต๊ะวางขายผลไม้ในพื้นที่ห้ามขาย บริเวณชาดทะเลแหลมเจริญ
- ตรวจสอบ พบประชาชนก่อกองไฟเพื่อเผาขยะ บริเวณหลังร้านคาราโอเกะมาลินี
(ก่อนถึงแยก PMY)
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีชาวบ้านนำสิ่งของมาวางเกะกะทางเข้าซอย และพื้นผิวถนนสาธารณะ
บริเวณซอยติดกับรั้วหลังโรงเรียนวัดป่าประดู่
ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
- งานบริการ
- งานกู้ภัยฯ
- ออกสำรวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนริมน้ำ-ท่าเกตุ, ชุมชนสองพี่น้อง และชุมชนพูนไฉ่)
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
177 คน
* ลูกจ้างประจำ
21 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
367 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 273 คน
รวม
839 คน

6 ครั้ง
75 ครั้ง
68 ครั้ง
13 ครั้ง

-6อัตรากำลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จำนวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
232 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
43 คน
รวม
278 คน
รวมทั้งสิ้น 1,116 คน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
(ตำแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- พนักงานเทศบาล เสียชีวิต
- ลูกจ้างประจำ ลาออก
- ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานจ้าง เสียชีวิต

- คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
2 คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
14 คน
9 คน
- คน

งานทะเบียนราษฎร
รายงานการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน กันยายน 2563

เดือน กันยายน มีวันทำการ 20 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 150 ราย

-7รายงานการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
ประจำเดือน กันยายน 2563

เดือน กันยายน มีวันทำการ 20 วัน เฉลี่ยให้บริการวันละ 38 ราย
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายภายในเทศบาลนครระยอง
จำนวน 16 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จำนวน 12 ครั้ง 12 เรื่อง
Line @ เรารักนครระยอง
1. จำนวนผู้ติดตามสะสม จำนวน 5,102 ราย
2. จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 34 ราย
3. จำนวนผู้สอบถามข้อมูลทั้งหมด 34 ราย
งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ
2. บันทึกภาพกิจกรรมของสำนัก กอง และโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล
3. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชน ลงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของเทศบาล
5. บันทึกเสียงข่าวประกาศเสียงตามสาย
6. อัดสปอตรถประชาสัมพันธ์
7. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง
8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
รวม
จำนวน
จำนวน
รวม
รวม

22 เรื่อง
18 เรื่อง
31 กิจกรรม
8 ครั้ง
34 ข่าว
4 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ราย
- ป้าย

-8ฝ่ายนิติการ
ลำดับ
ที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

กิจการร่วมค้าปากน้ำเมืองสะอาด ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 82/2562

-เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้เทศบาล
นครระยอง (ผู้เรียกร้อง) ชำระคืนเงิน
1,055,624.72 บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อ
พิพาท (วันที่ 26 กันยายน 2562) เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง

2.

ขอความเห็นทางกฎหมาย กรณี การรับโอนทรัพย์สินอันเป็น
สาธารณูปโภค โครงการบ้านธาราริญญ์ให้กับเทศบาล
นครระยอง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
-อยู่ระหว่างกองช่างจัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาล
นครระยอง

3.

ตรวจร่างสัญญาก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ในสวนศรีเมือง (ฝั่งทิศใต้)

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.

ซื้อขายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 124 เครื่อง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

5.

ซื้อขายไฟฟ้าและวิทยุ

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

6.

สัญญาชื้อขายครุภัณฑ์รถการเกษตร

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

7.

สัญญาก่อสร้างสะพานเฉลิมชัย (ทดแทน) ตำบลปากน้ำ อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

8.

สัญญาก่อสร้างสถานกักและดูแลสัตว์

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

9.

สัญญาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.เกาะกลอย ซ.7

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

10.

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคลินิกชุมชน
อบอุ่น เทศบาลนครระยอง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

11.

สัญญาก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

12.

สัญญาจ้างเหมาบริการ รปภ. (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย)

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

13.

สัญญาจ้างเหมาบริการ รปภ. (สวนศรีเมือง)

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

14.

สัญญาจ้างเหมาบริการ รปภ. (เจดีย์กลางน้ำ)

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

15.

สัญญาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาด (คลินิกชุมชนอบอุ่น
เทศบาลนครระยอง)

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

16.

สัญญาจ้างทำความสะอาดห้องสมุดประชาชน

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-9ลำดับ
ที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการ

17.

สัญญาจ้างเหมาบริการ รปภ. อาคารเทศบาลนครระยอง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

18.

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารเทศบาลนครระยอง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

19.

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

20.

สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายงบประมาณ

-10-

-11งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 7 เรื่อง

ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล

-12สำนักการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนกันยายน 2563
1. ด้านรายรับ

1.1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

-131.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้

1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

-141.4 การจัดเก็บภาษี 4 ประเภท

2. ด้านรายจ่าย

-153. รายงานสถานะการเงินประจำเดือน กันยายน 2563
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

กองช่าง
ฝ่ายแบบแผน
1. สำรวจถนนบางจาก ซอย 19
2. สำรวจถนนบางจาก ซอย 9
3. สำรวจถนนบางจาก ซอย 10
4. สำรวจถนน ซอยน้ากรุด
5. สำรวจถนน ซอยตำหนักพ่อแก่
6. สำรวจถนน ซอยสุขสมบูรณ์
7. สำรวจซอยผ่องดี 2
8. สำรวจซอยคงเมือง
- ขออนุมัติราคากลาง ปี 2562 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ระหว่างการออกแบบ ปี 62
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดปอ ฝั่งทิศใต้
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดศาสเจ้า ฝั่งทิศใต้
ฝ่ายการโยธา
งานขึ้นทะเบียนทาง
1. ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง จำนวน 42 สายทาง
2. ออกสำรวจถนนเพื่อเก็บข้อมูลขึ้นทะเบียนทางเพิ่มเติม จำนวน 50 สายทาง (ดำเนินการจัดทำ
เอกสารรอเสนอส่งผู้ว่าราชการ)
- สำรวจเพื่อจัดทำโครงการประดับไฟฟ้าช่วงปีใหม่ บริเวณสวนศรีเมือง
- ออกแบบเพื่อจัดทำโครงการประดับไฟฟ้า บริเวณสวนศรีเมือง
- สำรวจเพื่อรื้อหอกระจ่ายข่าวชุมชนขอความอนุเคราะห์ ได้แก่ หลังวัดโขด, ตากสินมหาราช
ชายกระป๋อม และชุมชนสองพี่น้อง
- งานก่อสร้างฐานออกกำลังกาย สวนศรีเมือง
- ตัดหญ้า ตัดแต่ง สวนสาธารณะ ต่างๆ

-16- ตัดหญ้า ตัดแต่ง บ้านพักรองผู้ว่าราชการ
- ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ถนนสุขุมวิทและจันทอุดม
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
2. ส่งกำจัดขยะติดเชื้อ(บริษัทไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ เข้าดำเนินการ เก็บขยะติดเชื้อ)
3. ปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครระยอง (ประจำเดือน กันยายน 2563)

4. ประเภทโฟม

-175. ประเภทแก้ว (ชวดแก้ว เศษแก้ว)

6. ประเภทกระป๋อง โลหะ อะลูมิเนียม

-187. ประเภทพลาสติก (ถุงพลาสติก หลอด ขวด)

8. ประเภทขยะอินทรีย์ (กิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร)

-199. ประเภทเศษผ้า กระดาษ กล่องนม

10. รถดูดเบอร์ 3 เข้าดำเนินการดูดบ่อพักสหกรณ์ ซอย 7
11. รถดูดเบอร์ 3 เข้าดำเนินการ ทำความสะอาดปั้มสูบน้ำเสียใต้ดิน หลังวัดป่า ซอย 5
12. ชุดลอกท่อ – รางระบายน้ำ เข้าดำเนินการ ลอกรางระบายน้ำ ถนนข้างอำเภอ ซอย 8/2
13. ชุดลอกท่อ – รางระบายน้ำ เข้าดำเนินการลอกรางระบายน้ำ ถนนข้างอำเภอ ซอย 8/2
14. ชุดซ่อมแซมฝาท่อ – รางระบายน้ำ ได้แก่ ถนนผ่องดี และถนนภักดีบริรักษ์
15. ชุดซ่อมแซมฝาท่อ – รางระบายน้ำ ได้แก่ ถนนเชิงเนิน, ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 7
16. เก็บกู้ตาข่ายดักขยะปลายท่อ น้ำหนักรวม 1,840 กิโลกรัม
17. เคลียร์พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียรวมและย่อยกิ่งไม้
18. ล้างทำความสะอาด และตัดหญ้าภายในสำนักงานบ่อขยะ
19. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ
*12 นิ้วหมายเลข 1 จุด ต.ยานยนต์
* 12 นิ้ว หมายเลข 3 จุดเพื่อนนักปั่น
* เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว หมายเลข 1 จุด ซอยแนนซี่
* เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว หมายเลข 3 จุด จันทอุดม
* 12 นิ้วหมายเลข 2 จุด ร้านเพิ่มลาภ
* เครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว หมายเลข 2 จุด ถ.สัมฤทธิ์
20. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำเสียใต้ดิน
* จุดถนนหลังอำเภอ ซอย 1
* จุดถนนหลังวัดป่า ซอย 5
* จุดซอยไพบูลย์นิมิตรสุข
21. จัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง
เช้า เวลา 06.00 น.– 18.00 น.
ดึก เวลา 18.00 น.– 06.00 น.

-2022.ตรวจระบบบำบัด I zen นครระยอง25
23. ตรวจระบบบำบัด I zen ถนนราษฎร์บำรุง
24. ตรวจระบบบำบัดโรงแรมคลาสสิกคามิโอ้
25. ตรวจระบบบำบัดโรงแรมแคนทารี่เบย์
26. ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระยอง
27. คณะอาจารย์จากมหาลัยเกษตรศาสตร์เข้าดูพื้นที่บ่อขยะ ทำการวางแผนทำ 03 R
สรุปปริมาณขยะ และค่ากำจัด
ประจำปีงบประมาน 2563
1. สรุปค่ากำจัดขยะทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

2. สรุปค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

-213. ขยะอันตราย วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นำขยะอันตราย ส่งกำจัดน้ำหนักรวม 2,410 กิโลกรัม (ไม่มีค่ากำจัด)
4. สรุปน้ำหนักขยะชายหาด ประจำปีงบประมาณ 2563 น้ำหนักรวม 38,460 กิโลกรัม
สรุปปริมาณงาน
ประจำปีงบประมาน 2563
1. น้ำหนักผักตบชวา ประปีงบประมาณ 2563 น้ำหนักรวม 542,640 กิโลกรัม
2. สรุปน้ำหนักตาข่ายดักขยะปลายท่อ ประจำปีงบประมาณ 2563น้ำหนักรวม 21,411 กก.
3. รถดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ำความยาวรวม 16,338 เมตร
4. ชุดซ่อมแซมฝาท่อ – รางระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาท่อ /เปลี่ยน จำนวน 854 ฝา
5. ประชาสัมพันธ์การติดตั้งบ่อดักไขมันการขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
และการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 และ ทส.2) จำนวน 31 แห่ง
6. สถานประกอบการที่ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณ จำนวน 16 แห่ง
7. ตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำปี ภายในเขตเทศบาลนครระยองจำนวน 8 จุด
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

0
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.63 – 25 ก.ย.63
➢ ต่ออายุ
114 ราย
➢ รายใหม่
17 ราย
รวม
132,465 บาท

-22เรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง
ลำดับ
ที่
1.

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการดัดแปลงอาคาร
เพื่อให้นกนางแอ่นเข้ามาอาศัย
ทำรังทำให้เกิดกลิ่น และเสียง
รบกวน ถนนศูนย์การค้าสาย 3
ตำบลท่าประดู่

1. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
นางอารี ควรเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
นางพิมสุพรรณ อนันต์พรสกุล ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองระยอง และ นายสพโชค ปาณะวีระ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เจ้าหน้าที่กองช่าง
เทศบาลนครระยอง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริเวณที่มีการดัดแปลงอาคารเพื่อให้นกนางแอ่น
เข้ามาอาศัยทำรัง พบว่า อาคารพาณิชย์เลขที่
35 - 37 ถนนศูนย์การค้าสาย 3 ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
ชื่อนายสุนทร สัจกุลประดิษฐ์ ขณะตรวจสอบ
พบว่า อาคารดังกล่าวปิดล็อคไว้ และไม่มีคน
พักอาศัย ขณะตรวจสอบบริเวณอาคารพาณิชย์
ดังกล่าว ไม่มีกลิ่นรบกวน และมีเสียงจากการเปิด
ลำโพงเรียก และพบมีมูลนกบนถนนบ้าง เพื่อเป็น
การแก้ไขเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมี
คำแนะนำของเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปิดไว้ที่บริเวณ
บ้านพักอาศัย ให้ควบคุมเสียงจากการเปิดลำโพง
เรียกนก และเสียงจากปั๊มน้ำภายในอาคารของท่าน
และทำความสะอาดมูลนก เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับคำแนะนำ

เห็นควรติดตามเป็น
ระยะๆ

-23เรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง (ต่อ)
ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

2. วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ออก
ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังครบกำหนด
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้า
พนักงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พบว่า เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารพาณิชย์ ได้นำ
ใบคำแนะนำออกจากบริเวณหน้าอาคารแล้ว แต่
อาคารดังกล่าวยังคงปิดล็อคไว้และไม่มีคนพักอาศัย
และขณะตรวจสอบยังคงมีเสียงจากการเปิดลำโพง
เรียกนก เจ้าหน้าที่ประสานผู้ร้องเรียนผ่านทาง
โทรศัพท์เพื่อสอบถามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งว่า เสียงจากปั๊มน้ำ
ความดังลดลงแล้ว แต่ยังคงได้รับความเดือดร้อน
จากการเปิดลำโพงเรียกนกในวันที่ 28 - 30
สิงหาคม 2563 เพราะมีการเปิดลำโพงเรียกนก
จนถึงเวลาประมาณ 24.00 น. อยากให้มีการ
ควบคุมเวลาในการเปิดลำโพงเรียกนกให้อยู่ใน
ช่วงเวลาไม่เกิน 20.00 น. เนื่องจากผู้ร้องเรียน
ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดลำโพงเรียก
นก ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
จึงมีหนังสือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/
ระงับเหตุรำคาญ ถึงนายนายสุนทร สัจกุลประดิษฐ์
เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารพาณิชย์ดังกล่าว
2.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนกรณีกลิ่นเหม็นจากการ
ทำปลา ถนนบัดดี้ ตำบลท่าประดู่

1. วันที่ 10 กันยายน 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
บริเวณดังกล่าว พบว่า มีการตั้ง/ก่อแผงค้าสำหรับ
ทำปลา ขณะตรวจสอบไม่พบเจ้าของแผงค้า มีเพียง
ลูกจ้างในแผงค้ากำลังทำงานอยู่ จากการสำรวจ
บริเวณดังกล่าว พบมีน้ำขังบนถนนบ้าง และมีกลิ่น
คาวปลา/เศษปลาเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงมีคำแนะนำ
เพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น ให้ทำความสะอาดพื้นที่
บริเวณดังกล่าวทุกครั้งหลังการประกอบกิจการ
หลังจากได้รับคำแนะนำ

เห็นควรยุติและ
สำเนาเรื่องให้กอง
วิชาการ

-24เรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง (ต่อ)
ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน
2. วันที่ 11 กันยายน 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบการปฏิบัติตาม
คำแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 พบว่า เจ้าของแผงค้า/แผงปลา
ได้ทำความสะอาดบริเวณแผงค้า และบนถนน
เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
เห็นควรยุติและ
สำเนาเรื่องให้กอง
วิชาการ

3.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเสียงดังจากร้านไก่ทอด
(ยันยง) ตั้งอยู่บริเวณหอพัก
มอสกิตติคุณ ถนนตากสินมหาราช
ตำบลท่าประดู่

วันที่ 10 และ 14 กันยายน 2563 งาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณหอพักมอสกิตติคุณ
ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง
เป็นร้านไก่ทอดแต่งยังไม่ได้เปิดให้บริการอยู่ระหว่าง
ตกแต่งร้าน ขณะตรวจสอบจึงยังไม่พบเหตุรำคาญ
ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อป้องกันเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จึงมีคำแนะนำให้ปรับปรุง/
หามาตรการป้องกันแก้ไขเหตุดังกล่าว และผู้ถูกร้อง
ยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว

เห็นควรติดตามเป็น
ระยะๆ

4.

กรณีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเสียงดังจากร้านไก่ทอด
(ยันยง) ตั้งอยู่บริเวณหอพักมอส
กิตติคุณ ถนนตากสินมหาราช
ตำบลท่าประดู่

1. วันที่ 18 กันยายน 2563 งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีร้านชาบู บู๊ตึ๊ง ถนนท่าบรรทุก ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง พบว่า บริเวณบ่อรับน้ำเสียมีน้ำไหล
ออกมาบนถนนทำให้เกิดกลิ่นรบกวนจริง เจ้าหน้าที่
จึงมีคำแนะนำ ดังนี้
- ให้ทำความสะอาดบริเวณบ่อพักน้ำเสีย/บ่อดัก
ไขมันทุกครั้งหลังการประกอบกิจการ
- หามาตรการป้องกันอื่นๆ เช่น การวางแนว
กระสอบทรายเพื่อกันน้ำเสียไหลเข้าบ้านข้างเคียง
ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
- เบื้องต้นให้ดำเนินการสูบน้ำเสียออกจากบ่อพัก
น้ำเสียโดยเร็วและระหว่างรอปรับปรุงระบบฯ ให้สูบ
ทุกครั้งเมื่อน้ำเต็มบ่อ

เห็นควรติดตามเป็น
ระยะๆ

-25เรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง (ต่อ)
ลำดับ
ที่

รายการร้องเรียน

การดำเนินงาน

หมายเหตุ

2. วันที่ 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ติดตาม
การแก้ไขเหตุร้องเรียน ร้านชาบูบู๊ตึ๊ง ให้คำแนะนำ
เพิ่มเติมในการแก้ไขเหตุ โดยให้หามาตรการ
ป้องกัน/รวบรวมน้ำเสียไม่ให้ออกสู่ถนน และเพิ่ม
ปั๊มในการดูดน้ำเข้าสู่บ่อรับน้ำเสียหลังจากได้รับ
คำแนะนำ ซึ่งทางร้านยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำและ
ผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ และแจ้งผู้ร้อง
ทราบแล้ว
การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1. กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใต้โครงการ
มาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการตรวจ
ประเมิน มาตรฐานโรงอาหารและสุ ขาภิ บ าลสิ่ งแวดล้ อมในสถานศึ กษาเพื่ อพั ฒ นายกระดับ โรงอาหารให้ ได้
มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
2. โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์
3. โรงเรียนบ้านพัฒนาการ
4. โรงเรียนวัดเนินพระ
5. โรงเรียนอนุบาลระยอง(ทั้ง 2 ฝั่ง)
6. โรงเรียนกวงฮั้ว
7. โรงเรียนวัดเกาะกลอย
8. โรงเรียนโฮมเนิร์สเซอรี่
9. โรงเรียนอารีย์วัฒนา
10. โรงเรียนวัดป่าประดู่
11. โรงเรียนบ้านเด็กเล็กเนิร์สเซอรี่
12. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
2. กิจกรรมเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในงานเดิน กิน ชิม เที่ยว วันที่ 4 ก.ย. 63 งานสุขาภิบาลฯ สุ่มเก็บ
ตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พร้อมให้คำแนะนำเรื่องสุขลักษณะและสุขวิทยาส่วนบุคคล
แก่ผู้ค้าภายในงานเดินกินชิมเที่ยว ถนนยมจินดา

-26ฝ่ายส่งเสริมสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปใช้ประโยชน์ (สำนักงานเทศบาล)
กิจกรรม 3Rs Delivery
ปริมาณสิ่งของบริจาค
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวน
321.50 กิโลกรัม
2. เฟอร์นิเจอร์
จำนวน
150
กิโลกรัม
3. เสื้อผ้า/ตุ๊กตา/รองเท้า/กระเป๋า จำนวน
536
กิโลกรัม
4. เครื่องครัว/ของเล่น
จำนวน
500
กิโลกรัม
รวม 1,507.50 กิโลกรัม
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- ก.ย.63) น้ำหนักของบริจาค รวมทั้งหมด 19.92 ตัน
กิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกในเขตเทศบาลนครระยอง
ปั จ จุ บั น มี การส่ งเสริม การคัดแยก 8 แหล่ ง ได้ แก่ ชุ มชนในเขตเทศบาล 16 ชุมชน หน่ วยงานในเขต
เทศบาลฯ สถานประกอบการ ตลาดสด วัด ถุงนมโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ และโครงการชาวเลร่วมใจนำ
ขยะคืนฝั่ง คืนทะเลสวยสู่ชาวระยอง
- สามารถเก็บรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 7,853.8 กิโลกรัม (7.85 ตัน)
- ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- ก.ย.63) รวบรวมน้ำหนักขยะถุงพลาสติกได้ทั้งหมด 71.04 ตัน
กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน
เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ประชาชนโดยทั่วไป หน่วยงานและคณะศึกษาดูงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาธรรมชาติและทำกิจกรรม ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน คอนโดปู ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะในป่าชายเลน และ
ปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลน บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ รวมทั้งสิ้น 3,959 คน
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 - 2563

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2563
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รวมปริมาณขยะที่เอกชนจัดเก็บเดือนกันยายน 2563
รวมน้ำหนัก 3,527.47 ตัน เฉลี่ย 113.79 ตัน/วัน
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ
1. กิจกรรมเก็บรวบรวม ขยะอันตราย
เดือนกันยายน 2563 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได้ ทั้งหมด 1,827 ชิ้น (105.67 กิโลกรัม)
2. กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมการจัดการ ขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกใน
เขตเทศบาล จำนวน 83 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 แห่ง
เดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,966.50 กิโลกรัม
- กิจกรรมการจัดเก็บขยะประเภทโฟม จากสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง จำนวน 56 เที่ยว
น้ำหนักประมาณ 2,800 กิโลกรัม
การจัดเก็บขยะชายหาดและจุดตั้งถังในชุมชน
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเจริญ สามารถเก็บรวบรวมขยะได้
ทั้งหมด 8,500 กิโลกรัม เก็บกวาด ทำความสะอาด ตามจุดตั้งถังขยะในชุมชน 28 จุด
กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และเส้นทางต่างๆ
- กิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกับ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ทุกวันจันทร์
- กิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลน ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ และวิทยาลัยเทคนิคระยอง
งานสัตวแพทย์
การควบคุมคุณภาพโรงฆ่าสัตว์
จำนวนสุกรที่เข้าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง
สุกรเข้าชำแหละเดือนกันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 418 ตัว
ได้ทำการตรวจและไม่พบความผิดปกติของสุกรก่อนฆ่าและหลังฆ่า และมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- อากรฆ่าสัตว์ 4,180 บาท
การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรก่อนฆ่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 4 ฟาร์ม ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง

-28การแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน 6 เรื่อง

ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์
(เปิดให้บริการทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-16.30)
- ทำหมันสุนัขจรจัด 6 ตัว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 13 ตัว
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ “การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด” ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 2 กันยายน 2563 จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้
2.1.1 จัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุประชาคมระยอง FM 97.25 MHz เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
2.1.2 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง LINE@ เรารักนครระยอง, Facebook
2.1.3 ให้ความรู้ผ่านช่องทาง จอ LED เทศบาลนครระยอง
2.1.4 ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
โครงการนครระยองใส่ใจ สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร
- วันที่ 1-2 กันยายน 2563 งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินโครงการนครระยองใส่ใจ
สุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ณ วัดโขดทิมทาราม
โดยมีกิจกรรม
1. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และถวายความรู้กับพระสงฆ์ สามเณร
2. ให้ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเลือกอาหารถวายพระสงฆ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชนที่มาทำบุญ
และจัดนิทรรศการความรู้
3. คัดกรองสุขภาพประชาชนที่มาทำบุญ
ผลการดำเนินโครงการ
- พระสงฆ์ สามเณร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 รูป
- ประชาชน คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 36 คน
- ส่งต่อเข้ารับการวินิจฉัยที่คลินิกอบอุ่นฯ พระสงฆ์ จำนวน 2 รูป, ประชาชน จำนวน 1 คน

-29รายงานผลการปฏิบัติงาน
ชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เทศบาลนครระยอง
ตารางแสดงจำนวนผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยองสะสม ทั้งหมด 294 คน ดังนี้

ข้อมูล ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – วันที่ 25 กันยายน 2563
ผลการดำเนินงาน
1. ผู้เดินทาง(มาจากประเทศกัมพูชา) เข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครระยอง จำนวน 1 คน
1.1 ได้รับรายงานทางโทรศัพท์
จำนวน 1 คน
2. ประเมินความเสี่ยงชี้แจงมาตรการการกักตัวและให้เซ็นรับทราบ จำนวน 1 คน
2.1 เฝ้าระวัง (ไม่เสี่ยง)
จำนวน 0 คน
2.2 กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine)
จำนวน 1 คน
3. อยู่ระหว่างติดตามผู้ที่กักตัวที่บ้าน Home Quarantine ทุกช่องทาง จำนวน 1 คน
(ลงพื้นที่/Line/โทรศัพท์)
4. สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1 คน
5. ให้คำแนะนำในการกักตัว จำนวน 1 คน
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
จำนวน 5 ครั้ง
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2563 จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จำนวน 2,150 ราย (สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประทศ) คิดเป็นอัตราป่วย 299.75 ต่อประชากรแสนคน
พบผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน (อันดับ 1 ของประเทศ คือ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน) โดยในเดือนกันยายน 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง จำนวน
20 ราย (สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี) ดังนี้

-31สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาในเขตเทศบาลนครระยอง
1. ชุมชนปากน้ำ 1 มีพื้นที่ระบาด 2 พื้นที่ ได้แก่
- ตั้งแต่บริเวณถนนอารีราษฎร์ซ. 1-2 พบผู้ป่วยจำนวน 10 ราย
- ตั้งแต่บริเวณถนนอารีราษฎร์ซ. 7-10 พบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย
2. ชุมชนหลังวัดป่า 2 (ตั้งแต่บริเวณซอยสะสมสุขถึงวัดป่าประดู่) พบผู้ป่วยจำนวน 15 ราย
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กันยายน 2563 ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ครั้งที่ 2
วันที่ 11 กันยายน 2563 ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
กิจกรรมตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
วันที่ 21-25 กันยายน 2563 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจัดกิจกรรมตรวจสอบประวัติการ
ได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล/อนุบาล 1-3 จำนวน 1,747 คน ของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง 7 แห่ง ประกอบด้วย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
-โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
-โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
-โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
-โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
-โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
*ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัสดุการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
*ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
ผ่านการพิจาณากลั่นกรอง จำนวน 47 โครงการ
*ประชุมคณะกรรมกองทุน ฯ ครั้งที่ 6/2563 วัน ที่ 22 กัน ยายน 2563 อนุมัติโครงการที่ขอรับ
งบจากกองทุนฯ จำนวน 47 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,345,800 บาท
ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
-ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ แก่กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ในวันที่ 2 กันยายน 2563
-ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในการประชุมประธานกรรมการชุมชน ในวันที่ 9 กันยายน 2563

-32ด้านการติดตามประเมินผลกองทุนฯ
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการสุขใจ กายสบาย ด้วยไลน์แดนซ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มรวมศิลป์แดนซ์
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
งานอนามัยครอบครัว
ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชน
เดือน สิงหาคม 2563
รายใหม่ 23 คน รายเก่า 78 คน ดังนี้
1. กลุ่มมารดาและทารกหลังคลอด
รายใหม่ 14 คน รายเก่า 34 คน
2. กลุ่มผู้สูงอายุ – กลุ่มติดบ้าน
รายใหม่ 3 คน รายเก่า 22 คน
– กลุ่มติดเตียง
รายใหม่ 2 คน รายเก่า 14 คน
3. กลุ่มโรคเรื้อรัง
รายใหม่ 4 คน รายเก่า 8 คน
กิจกรรมการดูแลสุขภาพและทำหัตถการในการติดตามเยี่ยม จำนวน 122 ครั้ง ดังนี้
1. เจาะเลือด
5
ครั้ง
2. เจาะหาระดับน้ำตาลปลายนิ้ว
7
ครั้ง
3. ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
1
ครั้ง
4. ใส่สายสวนปัสสาวะ
5
ครั้ง
5. ทำแผล
3
ครั้ง
6. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 101 ครั้ง
ศูนย์รับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
1. มีผู้ป่วยยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 คน จำนวน 6 รายการ 11 ชิ้น ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพร้อม
เบาะที่นอน, Walker, ถังออกซิเจน, ไม้เครนพยุงเดิน, รถเข็นนั่งและเครื่องดูดเสมหะ
2. มีผู้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 5 ชิ้น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับ
3. บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 คน 2 รายการ ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับ
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. ดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีต่อคน มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และเมื่อพบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อเพื่อตรวจรักษาที่ถูกต้อง ผู้พิการได้รับการติดตามเยี่ยม ทั้งสิ้นจำนวน 105 คน พบว่า
- ไปเยี่ยมตามบ้านเลขที่ที่แจ้งไว้แล้วไม่พบตัวผู้พิการ จำนวน 53 คน
- มีชื่อแต่ตัวอยู่นอกเขต จำนวน 6 คน
- เสียชีวิต จำนวน 6 คน
- ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้พิการ จำนวน 40 คน

-33ผลการดำเนินงาน
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย จำนวน 27 คน (เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 4 คน ลุกยืนชั่งน้ำนักไม่ได้ จำนวน 9 คน รวม 40 คน )
- ปกติ จำนวน 14 คน
- อ้วน จำนวน 11 คน
- ท้วม จำนวน 1 คน
- ผอม จำนวน 1 คน
2. วัดความดันโลหิต จำนวน 40 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จำนวน 12 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จำนวน 28 คน
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 35 คน พบ
- ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
จำนวน 26 คน
- ระดับน้ำตาลเสี่ยง
จำนวน 9 คน
4. ประเมินความเครียด จำนวน 27 คน พบ
- เครียดเล็กน้อย
จำนวน 22 คน
- เครียดปานกลาง
จำนวน 5 คน
5. ประเมินภาวะซึมเศร้า แบบ 2 Q จำนวน 27 คน
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 27 คน
2. ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพแก่สมาชิกกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครระยอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นอย่างน้อย
1 ครั้งต่อปีต่อคน มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และเมื่อพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจ
รักษาที่ถูกต้อง
- สมาชิกกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 14 กลุ่ม/ชมรม
รวมทั้งสิ้น จำนวน 146 คน
ผลการดำเนินงาน
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย จำนวน 146 คน
- ปกติ จำนวน 52 คน - อ้วน
จำนวน 56 คน
- ท้วม จำนวน 33 คน - ผอม
จำนวน 5 คน
2. วัดความดันโลหิต จำนวน 146 คน พบ
- ความดันโลหิตสูง
จำนวน 57 คน
- ความดันโลหิตปกติ
จำนวน 89 คน
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 132 คน พบ
- ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
จำนวน 109 คน
- ระดับน้ำตาลเสี่ยง
จำนวน 19 คน
- สูง
จำนวน 4 คน
4. คัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม ( 2Q ) จำนวน 146 คน พบ
- ไม่มีภาวะซึมเศร้า
จำนวน 146 คน

-34งานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการเสริมสร้างพลังใจ เพิ่มพลังชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล ดำเนินการให้คำปรึกษาที่เสี่ยง
ซึมเศร้า จำนวน 33 คน โดยพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลระยอง ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม พบว่าเสี่ยง
ซึมเศร้ารุนแรง จำนวน 17 คน และประสานผู้ปกครองส่งต่อเด็กพบจิตแพทย์เด็ก จำนวน 11 คน
- กิจกรรมนักเรียนวัยใส ห่างไกลเหา ดำเนินการกำจัดเหาแก่นักเรียนที่เป็นเหา โดยซักประวัติการเป็น
เหาในครอบครัว ให้ความรู้ทางสุขอนามัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีการดูแลปฏิบัติตนเมื่อเป็นเหาและการป้องกัน
การกลับเป็นซ้ำของเหา พร้อมสนับสนุนแชมพูกำจัดเหาแก่นักเรียนที่เป็นเหา จำนวน 306 ราย ณ โรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล
- กิจกรรมแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโภชนาการ
และการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เตี้ยหรือผอม ชั้น ป.1-ป.6
จำนวน 112 คน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง, โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ, โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล,
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนและป้องกันโรค NCDs ในโรงเรียน ดำเนินการคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน โดยทำการเจาะเลือดปลายนิ้วของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 - ม.6 จำนวน 446 คน ณ โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครระยอง
กองการแพทย์
จำนวนผู้รับบริการกองการแพทย์

-35ยอดตามสิทธิการรักษา
ประจำเดือน กันยายน 2563

รายได้จากบริการ

-36ยอดผู้รับบริการตามสิทธิการรักษา

เฝ้าระวัง ARI 2563

-37บริการอื่น ๆ แก่ผู้มารับบริการ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖3
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถกอล์ฟไฟฟ้า
- รับส่งผู้ป่วยโดยรถ Ambulance

จำนวน 12 ครั้ง
จำนวน 5 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ COVID 19

1. จัดสถานที่เข้าออกทางเดียวเพื่อการคัดกรองที่ครอบคลุม
2. วัดอุณหภูมิทุกราย ล้างมือด้วย alcohol gel
3. ดูแลให้ใส่หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการ
4. เช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง
5. จัดสถานที่ด้านในอาคารแบบ Social distancing
6. มีเครื่อง Thermoscan เพื่อการคัดกรอง
7. แผนกทันตกรรมเป็นระบบนัดหมายเพื่อลดการมานั่งรอ
- วันที่ 3 กันยายน 2563 งานทันตสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง
จัดโครงการ “เด็กปฐมวัย ยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ”
- วันที่ 19 กันยายน 2563 ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2563
ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
กองการศึกษา
- รับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
- โครงการวันสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน
พ.ศ.2563 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- การประเมินห้องสมุดสีเขียว วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครระยอง
- งานมุฑิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ภัตตาคารเพลินตา
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
- ทำบุญห้องสมุดประชาชน เปิดบริการครบ 18 ปี วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563
ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง
- การอำลาการเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

-38สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฟิตเนส เทศบาลนครระยอง
เดือน กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด (บริการยืม-คืน)
ประจำเดือนกันยายน 2563

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
- วันที่ ๓ กันยายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมธรรมมะหลอมใจ
ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๕ กันยายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอาคาเดมี่หรือฟุตบอล
เยาวชน รุ่น 10 ปี และ รุ่น 12 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศ จากท่านนายกชัยยงค์ คูเพ็ญวิจิตตระการ นายกเทศมนตรี
ต.บ้านปลวกแดง และ ประธาน สโมสร ปลวกแดง united ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในร่ม CK stadium ปลวกแดง ระยอง

-39- วันที่ ๙-13 กันยายน 2563 : ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิทยาการเรื่อง “วิถีชีวิตใหม่(New Normal) ของการศึกษาท้องถิ่น : สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน”
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ ๑๘ กันยายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดมารยาท
นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้กำหนดจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร๒ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๒5 กันยายน 2563 : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เข้าร่วมงาน
เกษียณอายุราชการเทศบาลนครระยอง ณ เพลินตา การ์เด้น อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
- วันที่ ๒๔ กันยายน 2563 : โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนนักศึกษา โดยบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ณ สมาคมประมงระยอง ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๑๙ กันยายน 2563 : คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้ต้อนรับ
คณะดูงานวัดผลจากสมุทรปราการ ณ ห้องวิชาการ อาคารพิทักษ์รัตตเขต โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๑๖-30 กันยายน 2563 : ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดทำธนาคารขยะ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา๑-๖ ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- วันที่ 30 กันยายน 2563 : ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดทำที่ล้างมือ ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา๑-๖ ในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- วันที่ 30 กันยายน 2563 : ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ได้จัดทำสนามเปตองเพื่อสนับสนุน
การเล่นกีฬาเปตอง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา๑-๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ได้งบประมาณประจำปี 2563 จากเทศบาลนครระยอง ประเภทเครื่อง
เล่นสนาม ระดับปฐมวัย ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนาม ณ สวนเกษตรของโรงเรียน
- จัดกิจกรรมปากคลองก็อตทาเลนต์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงมี
ประสบการณ์ในการแข่งขัน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
- นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย
- นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในวันที่ 18 กันยายน 2563
ณ อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

-40- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- จัดกิจกรรม “สายใย ผูกพัน วันเกษียณ” ครูธิดารัตน์ พูลเชื้อ โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมแสดง
มุทิตาจิต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรม PLAY AND LEARN เพลินแบบไทย การแสดงหนังตะลุง
- วันที่ 12 กันยายน 2563 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายยุวพุทธ) ให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง)
- วันที่ 14 กันยายน 2563 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนแกนนำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ -๖
- วันที่ 17 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 17 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
จังหวัดอุทัยธานี
- วันที่ 23 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC เพื่อกำกับติดตามการ
ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม PLC ระดับสายชั้น โครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสายชั้น อนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖
โครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และสมรรถนะหลัก ๑๐
ประการ โครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “งานประดิษฐ์จากเปลือกหอย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การสานตะกร้า” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำผ้ามัดย้อม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำไข่เค็ม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- เดือนกันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 2 คณะ
- แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ที่จ่ายไปให้ที่ประชุมทราบ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และสรุปรายได้สะสมของโรงเรียน ซึง่ ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ มีรายได้สะสมจำนวนสิบล้านเศษ
- แจ้งเพื่อทราบว่าท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นางอุษณีย์ เลื่อนลอย
ได้โอนย้ายไปที่โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว จังหวัดลำปาง
- โรงเรียนนำนักเรียนทั้ง 9 สายชั้น ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

-41โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
เจาะเลือดปลายนิ้วคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
- วันที่ 19 กันยายน 2563 อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ร้านอาหารหาดแสงจันทร์
- วันที่ 19 กันยายน 2563 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ ร้านอาหารหาดแสงจันทร์
- วันที่ 20 กันยายน 2563 นำนักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น 9 สาขา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นำเด็กชายภูมิพัฒน์ นามสิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับเกียรติบัตร
ผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม
- วันที่ 24 กันยายน 2563 นำนักเรียนรับทุนมูบาดาลา ณ สมาคมประมงจังหวัดระยอง
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 7 กันยายน 2563 ผูอ้ ำนวยการรับโล่รางวัลชมเชยโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด
- วันที่ 13 กันยายน 2563 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนคระยองวิทยาคม
- วันที่ 13-15 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม.
- วันที่ 18-19 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียน ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าค่ายธรรมะพบปะพระสงฆ์
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพลพระอารามหลวง
- วันที่ 20 กันยายน 2563 วงดนตรีช่อร่มไทร ร่วมแสดงในงานวันเยาวชน ณ ห้องสมุดประชาชน
- วันที่ 23-29 กันยายน 2563 นักกีฬาวอลเลย์บอลร่วมลงแข่งขันในรายการ วอลเลย์บอลเยาวชน PEA
ณ เทศบาลตำบลชุมแสง
- วันที่ 23 กันยายน 2563 นักเรียนอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างพรกุศล
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 23 กันยายน 2563 นายอาชาชิต วงศ์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดระยองเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัด
- วันที่ 24 กันยายน 2563 นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา”ทุนมูบาดาลา ปิโตรเลียมประเทศไทย”
ณ สมาคมประมง
- วันที่ 25 กันยายน 2563 ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลนครระยอง
ณ เพลินตากาเด้น

-42กองสวัสดิการสังคม
การอำนวยความสะดวก
ประจำเดือน กันยายน 2563
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และราย
เก่าที่มีการย้ายภูมิลาเนาเข้ามาในเขต
พื้นที่

10

รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

3

11

49

รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับ
เบี้ยความพิการจากเทศบาลฯ
จัดทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหม่
และต่อบัตรประจาตัวคนพิการรายเก่า

สถิติจำนวนผู้มาติดต่อ ประจำเดือนกันยายน 2563
ผู้สูงอายุ
-ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
-ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน
-เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
-แจ้งเสียชีวิต

23 ราย
7 ราย
- ราย
3 ราย

ผู้พิการ
-ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
-ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน
-เปลี่ยนบัญชีธนาคาร
-แจ้งทำบัตรผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
-ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
-ติดต่อสอบถามข้อมูลในการลงทะเบียน

5
4
-

ราย
ราย
ราย
ราย

14 ราย
1 ราย

- ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชนปากน้ำ1 แหล่งเรียนรู้ กลุ่มประมง
เก้ายอด ชุมชนปากน้ำ1 เพื่อปรึกษา หารือในที่ประชุมของกลุ่ม รวมทั้งเดินชมแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มประมง
โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ ประชาชนกลุ่มประมงเก้ายอด
ผู้นำชุมชน และประมงอำเภอ

-43- ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สำนักงานเทศบาลนครระยอง
โดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละกอง/งาน และหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมประชุม
- วันที่ 22 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ชุมชน เพื่อแจกคู่มือติดต่อราชการ
และกลุ่มต่างๆ
- วันที่ 29 กันยายน – วันที่ 3 ตุลาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนไฟฟ้าเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มอบเครื่องอุปโภคตามโครงการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
พิบัติจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมี 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเนินพระ ชุมชนแขวงการทาง ชุมชนทุ่งโตนด และชุมชนหนองสนม
จำนวน 149 ถุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง
สถานธนานุบาล
ผลการดำเนินงานในรอบเดือนกันยายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563)
ยอดรับจำนำรวม
1,762 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
1,655 ราย
ทรัพย์จำนำคงเหลือทั้งหมด
รายได้ดอกเบี้ยรับจำนำ
จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวนเงิน
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D. ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจำ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

5,999 ราย
1,344,685.50 บาท
00.00 บาท
1,344,685.50 บาท
0.00 บาท
290,846.27 บาท
1,053,839.23 บาท

วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จำนวน 140,000,000.00 บาท
บวก ฝากเผื่อเรียก
59,322,000.00 บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 199,322,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล แจ้งเพื่อทราบเรื่องการเลือกตั้งว่าขณะนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ประมาณ 42,809 คน มีการกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยละไม่เกิน 600 คน เทศบาลจึงต้องปรับ
จำนวนหน่วยเลือกตั้งใหม่ โดยพิจารณาเน้นไม่ให้เอาออกนอกหน่วยเลือกตั้งเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความ
สับสน ฉะนั้นในบางโรงเรียนหรือบางแห่งอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งให้มากกว่าเดิม
และเน้นให้สถานที่เลือกตั้งเป็นลักษณะของอาคารต่างๆ ซึง่ จะมีความสะดวกสบายมากกว่า เพราะถ้าหากหน่วย
เลือกตั้งเป็นเต็นท์ก็จะต้องมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยองทุกแห่งว่าหากมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อจะใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง ขอให้ท่านอำนวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาล่าสุดมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 56 หน่วย
เลือกตั้ง และปัจจุบันหลังจากที่ได้ทำการปรับแล้ว จะมีจำนวนหน่วยเลือก จำนวน 79 หน่วยเลือกตั้ง คือจะเพิ่ม
มาจำนวน 23 หน่วยเลือกตั้ง

-44- นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน้าฝ่ายปกครอง รายงานเรื่องการรับคณะของเทศบาล ไม่ทราบว่ามีอะไร
อยู่บ้างจะให้รับคณะศึกษาดูงานอย่างไร
ที่ประชุมท่านนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยให้พิจารณาเป็นกรณีไป
- นางสาวศศิธร โยคาพจร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพื่อทราบว่างานพระราชพิธี ในวันที่ 13
ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และวันที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการจากจังหวัดระยอง
- นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเพื่อทราบว่าได้รับแจ้ง
จากท่านรองประธานสภาเทศบาลนครระยอง นายนิพนธ์ เตชโชควารี ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 23.00 น. ได้มีกลุ่มวัยรุ่นสร้างความเดือดร้อน โดยไปรวมตัวกันอยู่แถวบริเวณหัวแหลม
ได้ขับขีร่ ถจักรยานยนต์มาตามเส้นถนนอารีราษฎร์ และถีบถังขยะที่วางอยู่ริมถนนตลอดสาย แล้วก็หายไป
และก็ออกมาสร้างความเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งบริเวณฝั่งปากคลอง ถนนสมุทรคงคา ไม่ทราบว่าปัจจุบัน
ทางอปพร. หรือตำรวจบ้าน ได้มีการออกตรวจความเรียบร้อยในช่วงเวลากลางคืนหรือไม่ ต้องการให้ช่วย
ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วย
ที่ประชุม

- ท่านนายกเทศมตรีมอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปประสาน
ทาง สภอ.เมืองระยอง ให้ช่วยส่งสายตรวจไปตรวจตามเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว

- นายปรีชา สาลี ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งเพื่อทราบว่าได้รับการประสานจากประธานชุมชน
สมุทรเจดีย์ คือ นายมานะ สุกใส แจ้งเรื่องทางเดินของป่าชายเลน โดยขณะนี้แผ่นพื้นของทางเดินชำรุด
จากการสอบถามประธานชุมชนสมุทรเจดีย์ทราบว่า งบประมาณในการดำเนินการมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1. งบประมาณจากกองทุนการไฟฟ้า 2. งบประมาณจาก ปตท. จำกัด (มหาชน) 3. งบประมาณจากโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในการซ่อมแซม นั้น จึงได้แจ้งไปว่าตรงนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของทางเทศบาลนครระยอง ซึ่งจะได้มี
การหารือกับทางประธานชุมชนสมุทรเจดีย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
(ปิดประชุม เวลา 10.30 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนี คุ้มครอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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